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Скрита камера в настолен електронен
часовник - 4GB

Настолен часовник-камера-аларма с дистанционно

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Преди да започнете да го използвате, Ви
препоръчваме да прочетете внимателно упътването ни. В него е обяснено какво точно
представлява закупеният от Вас продукт, как се използва и как НЕ бива да се използва.
Надяваме се продукта да отговаря напълно на вашите нужди.

I. Основни функции на настолния часовник-аларма

1. Има пет бутона, които определят пет основни функции: час /HR/, минути /MIN/,
сверяване /SET/, светлинни индикатори /LIGHT/, говор /TALK/SNZ/.

2. Времето и минутите се показват на LCD дисплея на този часовник, който е с
размери от 3.5 инча и разполага с две системи на изобразяване на часа: 12 и 24
часови.

3. Няколко възможности за избор на аларма, час и т.н., както и пет мелодии.
4. Ако часовника е в говор /SNOOZE/ режим, то алармата се активира на всеки 10

минути, като максимума, за който се включва отново и отново е 6 пъти.
5. Две едночасови функции за аларма, измежду които можете да избирате.

II. Операции:

1. Когато включите часовника, LCD монитора светва, след което се чува мелодията,
която сте задали при включване. След като тя свърши, на дисплея се изобразява
текущият час.

2. Под бутона за времевите режими, че намерите бутона Set. Натиснете го и
изберете измежду следните режима на часовника: Сверяване на време /time
setting/ - Настройка на аларма /alarm setting/ и Едночасова аларма /One-the-
hour setting alarm/.

3. Ако искате да сверите часовника с текущото време, изберете първия режим и
натиснете бутона HR, за да зададете час и минути.

4. Ако сте избрали Настройка на аларма /alarm setting/, натиснете HR бутона, за да
нагласите часът и MIN бутон за минутите, в които точно искате да се включи
вашата аларма. След това натиснете бутона „SNZ”. Така, когато вашата аларма се
включи, часовникът ще я пуска на всеки 10 минути, докато не я изключите
собственоръчно. Но не повече от 6 пъти.
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5. Ако сте избрали режима Едночасова аларма /който се познава по това, че
символа за аларма и този за едночасова аларма започват да мигат/, може да
активирате отново неактивна аларма, която е останала назад във времето. Това
се прави със символа, приличащ на камбанка.

6. Под режима Time mode и натиснат HR бутон, имате възможност да изберете
един от двата времеви формати, по който да се показват часовете /12 или 24
часови/. А посредством бутона MIN се избира аларма.

7. Часовника дава възможност да направите желаните от вас настройки на тъмно.
Това става с вградената лампа в него. Само натиснете бутона LIGHT и зад
дисплея на часовника ще се появи светлина, която е достатъчно ярка, за да
виждате какво правите.

8. Часовника може и да ви „каже” точния час. Натиснете под който и да е режим,
бутона TALK.

Външен вид:
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III. Представяне на продукта:

Този продукт е настолен часовник-камера за наблюдение с дистанционно управление
и със слот за TF карта. Камерата снима с висока резолюция – 640х480 или 1280х960
пиксела с 30 кадъра в секунда. Като един многофункционален продукт, този часовник-
камера включва няколко опции. Той може да прави видео записи, запис на глас, видео
при засичане на движение, прави снимки, може да се ползва като уеб камера за видео
чат, има възможност за нагласяне на аларма и има достатъчно памет, за да съхранява
вашите данни. Благодарение на вградената си високо-капацитивна батерия, камерата
може да записва 12 часа непрекъснато видео или 25 часа аудио. Производителите на
продукта са помислили и за това, че ще се ползва и извън страната-производител, и са
включили и възможност за съобщаване на време и час на различни езици. Поддържа и
карти-памет до максимум 32 GB. Лесно дистанционно управление, което ще ви
позволи да направите нужните ви записи. С гъвкавостта и простотата си при
използването, този продукт ще бъде ваш незаменим помощник при наблюдението на
дома ви по всяко време и разкриване на евентуални крадци, влезли в дома с цел да го
оберат. Един лесен и много ефективен начин да заснемете необходимите ви
доказателства.

IV. Инструкции за експлоатация:
1. Отместете кръглото капаче от дясната страна на часовника, и поставете TF

картата в слота, предназначен за нея. След това включете ключето за пускане на
устройството, на позиция ON.

2. За да включите часовника-камера и да можете да правите вашите записи, е
необходимо да направите това с дистанционното. Натиснете символа за
вкл/изкл. на дистанционното. Щом синята лампа на часовника светне, това
значи, че вашето невероятно устройство е готово за работа.

3. За да започнете да снимате видео, натиснете бутона със символ и задръжте,
докато синята лампа на часовника не мигне три пъти, след което угасне. Това
значи, че вече записвате видео. Когато искате да спрете видео записа, отново
натиснете . В този момент вашата камера-часовник съхранява направения
запис, след което светва синята лампа постоянно. Това значи, че устройството се
е върнало в начална позиция и изчаква да започнете нов запис.

4. За да стартирате аудио запис натиснете бутона със символ . Синята лампа
светва веднъж, след което застава в постоянно включено положение. Това
значи, че аудиорекордера работи в този момент. Спирането на аудио записа

става отново с натискане на бутона . Записва се записаното до този момент,
след което синята лампа светва постоянно и това значи, че устройството е в
начална позиция и изчаква за понататъшни действия от ваша страна.

5. За да направите снимка на някой или нещо, натиснете бутона Влизате в

режим на снимане. Още веднъж натискането на вече прави снимката и я
съхранява в паметта на устройството. Докато записва снимката, синята лампа
постоянно мига. След като светне отново постоянно, значи, че устройството е в
готовност за нова снимка.
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6. За да зададете режим детектор на движение, трябва да натиснете бутона със

символ . Лампата започва да мига бързо. В този момент, ако пред обектива
на камерата премина човек или има каквото и да е било движение, синята
лампа започва да мига все по-бавно, накрая светва два пъти и угасва. Това
значи, че започва да прави видеозапис. В момента, в който движението пред
камерата замре, тя спира да снима. Синята лампа отново започва да мига бързо.

7. Ако искате да изключите устройството, натиснете символа за вкл./изкл. от
дистанционното, синята лампа угасва, устройството е спряно напълно.

8. За да прехвърлите вече готовите си записи от устройството на компютъра си,
включете USB кабела, докато устройството е изключено и после от
дистанционното натиснете символа за вкл/изкл.

9. Използване като уеб камера: За да използвате тази камера-часовник като уеб
камера, първо ще трябва да инсталирате драйверите за тази опция, които ще
намерите на включеният диск в комплекта. След като ги инсталирате, трябва
само да включите USB кабела, докато обаче устройството е изключено, да
натиснете бутона за вкл/изкл. от дистанционното и автоматично ще влезете под
режима PC CAM.

10. Зареждане батерия: За да заредите вашата камера-часовник трябва първо да я
изключите. Завъртете главния ключ под кръглото капаче в дясно на OFF. След
това сложете USB кабела в слота. Трябва да светне червена лампа. Като другата
част на кабела е включена разбира се в компютъра. Когато батерията е напълно
заредена, лампата угасва. Може да заредите устройството и със специално
включения адаптер за целта.

11. Рестартиране: Понякога устройството може да спре да работи или да отказва да
изпълнява командите ви. Тогава просто обърнете ключето на OFF и после
отново на ON.

12. Когато батерията е започнала да се изтощава или има нужда веднага да се
зареди, дисплея става неясен и почти не се различава часа, а синята лампа
започва да мига постоянно. Трябва веднага да включите в зарядното. Ако все
пак устройството се изключи само, което и ще стане, ако след минута-две не го
сложите да се зарежда, то записваното до тук ще се съхрани в паметта на
камерата-часовник.

13. Дата и час на файловете: Имате възможност да виждате кой файл кога е
записан. За да направите това обаче първо трябва да направите някои
настройки. Във включеният диск към комплекта има файл, който се казва
writertime. Щом го стартирате камерата ще се свърже с компютъра и сама ще си
свери времето и датата.

V. Възпроизвеждане и съхраняване на файлове

Когато сте приключили с желаните от вас операции, като видео или аудио запис,
снимки и др., трябва да прехвърлите файловете на своя компютър, за да ги прегледате
подробно. Това става с включения в комплекта USB кабел. В позиция на ключето ON,
включете единия край на кабела в USB слота на устройството, а другия край в порта на
компютъра. След това натиснете копчето със символа за вкл./изкл. на дистанционното
управление. Вече може да влезете в паметта на камерата и да изтеглите файловете си,
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да ги копирате и сложите на компютъра, за да може да ги прегледате. Може също така
да извадите TF картата, и да я поставите в четец на карти, който пък да включите в
компютъра и пак да си прехвърлите файловете.

Възникнали проблеми и решения:

Устройството не може да се включи – В този случай може да има няколко причини.
Или няма захранване на батерията, което значи, че трябва незабавно да заредите. Или
батерията не прави добър контакт с устройството. В този случай рестартирайте.

Не зарежда от ел. мрежата – Батерията на уреда или адаптера за захранване са
повредени и трябва да се сменят с нови.

Синята лампа на уреда постоянно мига, дори без да правя запис – За този проблем
може да има няколко причини. Може да се налага да заредите незабавно батерията,
или да поставите липсващата TF карта. Ако пък същата карта е препълнена, синята
лампа пак започва да мига постоянно. Тогава просто свържете с компютър и си свалете
файловете, за да освободите място. В краен случай, ако не е нищо от посочените,
просто рестартирайте, възможно е да има софтуерна грешка.

Трудно се ползва дистанционното управление – Ако дистанционното трудно изпраща
командите към часовника-камера, може да опитате следното: махнете найлона, с
който идва дистанционното, може да не прави добър контакт. В другия случай може би
не насочвате правилното дистанционното – то трябва да е в права линия с уреда. Ако и
това не дава резултат, махнете батерията на дистанционното и после я поставете
отново.

Не може да се свърже с компютър – Извадете и отново сложете USB кабела, понякога
компютъра или уреда могат да се объркат и да дадат софтуерна грешка, като откаже да
разпознае устройството.

Екрана на часовника мига или цифрите за часа не се виждат напълно ясно – Заредете
батерията, явно е започнала да се изтощава.

Записания звук е неясен, има много шум или видеото не е ясно – Това може да е в
следствие на изтощена батерия. Заредете незабавно.

VI. Характеристики:

Пиксели 2 мегапиксела
Резолюция 640х480 и 1280х960
Видео формат AVI
Кадъра в секунда 30 fps
Ъгъл на снимане 72 градуса
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Снимки, изисквания На 6 метра от устройството, за да стане
ясна снимка

Минимална осветеност 1LUX
Капацитет на батерията 2200 МА
Максимално време за запис Повече от 12 часа
Максимално разстояние на
дистанционното управление

15 метра

Разстояние за аудио запис 40м2
Консумация на енергия 130МА/3.7V
Температура на съхранение -20 до +80 градуса
Работна температура -10 до +60 градуса
Работна влажност 15-85%
Вид на картата памет Mini SD карта
Капацитет на картата памет До 32 GB
Софтуер за възпроизвеждане Media player/ KMplayer
Интерфейс USB 1.1/2.0
Операционна система Windows 2000/Vista/7
Време за запис 30 минутен запис заема 1GB от паметта
Време за зареждане батерия Около 4 часа

Комплекта съдържа:

Един компакт диск, едно зарядно за часовника-камера, един USB кабел, инструкции за
употреба, едно дистанционно.

VII. Препоръки за експлоатация и съхранение:

- Не използвайте или съхранявайте, устройството в запрашени пространства, на
мръсни места и всякакви подобни. Подвижните части в него могат да бъдат
повредени от напластената мръсотия.

- Не тръскайте, не стискайте, не удряйте. Имайте предвид, че това е електрически
уред и не бива да е в съприкосновение с магнитно или електрическо поле.

- Използвайте уреда само в нормални температурни условия, за да не повредите
вътрешните части. Прекалено ниските или прекалено високите температурни
амплитуди може да създадат сериозни проблеми и кратък живот на вашият
часовник-камера.

- Не използвайте във влажна среда. Дръжте далеч от течности. Не е
модифицирано за подводно снимане.

- Не ползвайте силни химикали или почистващи препарати, за да почистите
устройството. Нужна е само леко навлажнена с вода мека, памучна кърпа

- Когато снимате не насочвайте лещата към директна светлина, като слънце,
лампи и др. Пряката светлина сериозно може да увреди лещата на вашият
часовник-камера.


